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ـــن پـــس  ـــه هفدهمیـــن شـــماره ی خـــود رســـید امـــا از ای ـــه ب زمین

ـــدون شـــک موقعیـــت  ـــدارد. ب ـــار خـــود ن کیـــارش علیمـــی را در کن

کنونـــی مجلـــه اگـــر مـــورد پذیـــرش خوانندگانـــش قـــرار گرفتـــه 

مدیـــون ایده هـــا، حساســـیت ها و پی گیری هـــای کیـــارش در 

ـــدش تـــاش  ـــدو تول ـــه از ب ـــه ی زمین مقـــام ســـردبیر اســـت. مجل

داشـــته تـــا نســـبت و ارتباطـــی دقیـــق و منصفانـــه بـــا طیـــف 

گســـترده ای از مخاطبـــان خـــود و هم چنیـــن وضعیـــت کنونـــی 

بدنـــه ی هنـــر ایـــران داشـــته باشـــد. پاســـخ زمینـــه بـــه کنش هـــای 

جـــاری هنـــر ایـــران نـــه شـــتاب زده بـــوده و نـــه از ســـر انفعـــال. 

ــه  ــه ای را بـ ــوت و فاصلـ ــه ها دعـ ــه ریشـ ــه مخاطبـــش را بـ زمینـ

انـــدازه  ی الزم بـــرای شـــفاف دیـــدن تنظیـــم و حفـــظ کـــرده 

ـــر  ـــف و اقتصـــاد هن ـــخ، نقـــد، حقـــوق مؤل اســـت. مطالعـــه ی تاری

مفاهیمـــی بنیادی  انـــد کـــه زمینـــه تـــا کنـــون بـــرای انتقـــال ایـــن 

ــت.  ــرده اسـ ــغ نکـ ــی دریـ ــچ تاشـ ــب  از هیـ ــه مخاطـ ــم بـ مفاهیـ

یادداشت  دبیر تحریریه
سیاوش خائف



همـــه ی اعضـــای تحریریـــه بـــا تعلـــق خاطـــر خـــود در ایـــن تـــاش 

ــارش  ــته اند و  بی شـــک بیش تریـــن تـــاش را  کیـ نقـــش داشـ

علیمـــی کـــرده، اولیـــن ســـردبیر مجلـــه ای کـــه بـــه قـــول خـــود او 

نوشـــتن در آن تنهـــا منـــوط بـــه ارزش اندیشـــه ی نوشـــتار اســـت.

زمینـــه از ایـــن پـــس توســـط شـــورای ســـردبیری هدایـــت خواهـــد 

شـــد تـــا بـــا حفـــظ همیـــن روحیـــه ی جـــاری، گســـتره ی متنوع تـــری 

ـــر معاصـــر  ـــدان هن ـــره ی بزرگـــی از عاقه من ـــرای دای ـــون را ب از مت

فراهـــم کنـــد. البتـــه پیداســـت کـــه رونـــد فعلـــی انتشـــار نیـــز در 

ـــه بیـــش  ـــه محـــدود نشـــده اســـت و زمین ـــب ثابـــت یـــک مجل قال

موضوعـــات  بپـــردازد،  مجـــرد  شـــماره های  بـــه  این کـــه  از 

دنبالـــه دار را در مجلدهـــای مـــوازی پـــی  می گیـــرد. در آینـــده نیـــز 

ـــه  ـــب زمین ـــه ی مطال ـــا شـــیوه ی ارائ ـــود ت ـــن خواهـــد ب ـــر ای ـــرار ب ق

هرچـــه بیش تـــر بـــه مجموعـــه  کتـــاب نزدیـــک شـــود. مـــا در 

ـــا موضوعـــات مختلـــف نظیـــر  ـــا کنـــون مجموعه هایـــی ب ـــه ت زمین

اقتصـــاد هنـــر، تاریـــخ و نقـــد هنـــر و... منتشـــر کرده ایـــم. در چنـــد 

ـــا  ـــم ت ـــن مجموعه هـــا را دســـته بندی کرده ای ـــر هـــم  ای وقـــت اخی

مخاطـــب بهتـــر بتوانـــد بـــا آن هـــا ارتبـــاط برقـــرار کنـــد. هـــر 

رنگ بنـــدی  و  اســـاس دســـته بندی موضوعـــی  بـــر  مجموعـــه 

ـــد. ایـــن  ـــرای مخاطـــب ســـاده تر می کن خـــاص خـــود انتخـــاب را ب

امـــر می توانـــد فراینـــد آگاهی بخشـــی را کـــه از گذشـــته بـــه 

دنبـــال آن بودیـــم از طریـــق مفهـــوم بایگانـــی و ارجـــاع مرتـــب بـــه 

ــا  ــه یـ ــه ی زمینـ ــماره های مجلـ ــتره ی  شـ ــد. گسـ ــعت دهـ آن وسـ

دقیق تـــر بگوییـــم کتاب هـــای  زمینـــه حوزه هـــای  مختلفـــی  را 

پیرامـــون هنـــر معاصـــر در بـــر می گیـــرد: از تاریخ نـــگاری هنـــر و 

و  مقاله هـــا  گفت وگوهـــا،  تـــا  گذشـــته  نادیـــده ی  متـــون 

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــردبیری زمینـ ــورای سـ ــروز. شـ ــای امـ دیدگاه هـ

میـــراث و تجربـــه ای کـــه طـــی ســـه ســـال گذشـــته بـــه دســـت 

آمـــده تـــاش خواهـــد کـــرد تـــا بـــا همراهـــی پدیدآورنـــدگان 

مجموعه هایـــی متنـــوع و منظـــم از تألیـــف، ترجمـــه و گفت وگـــو 

را در دسترس عاقه مندان قرار دهد. 

۳ ۲



۵

هـــر  کـــه  دنباله دارنـــد  زمینـــه« مجموعه هایـــی  »نظرگاه هـــای 

دوره موضـــوع مشـــترکی دارنـــد. هـــر دوره مجموعـــه ای چنـــد 

جلـــدی از مقـــاالت و گفت وگوهـــا را در بـــر می گیـــرد، هـــر شـــماره 

نظرگاهـــی اســـت مســـتقل نســـبت بـــه موضـــوع دوره. تـــاش 

ـــه در ایـــن مجموعه هـــا بهره گیـــری از گفتمان هـــای مختلـــف  زمین

از  فراگیـــر  و  شـــفاف   چشـــم اندازی  ارائـــه ی  بـــرای  مرتبـــط  و 

موضوع هر دوره است.

نظرگاه های زمینه
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۷

به این دلیل که نقاشی بازی است، 

یــا  )آگاهانــه  بســتن  کار  بــه  نقاشــی  کــه  دلیــل  ایــن  بــه 

ناآگاهانه ی( قواعد ترکیب بندی است، 

به این دلیل که نقاشی انجماد لحظه است، 

بــه ایــن دلیــل کــه نقاشــی اشــیا را بازنمایــی )یــا تفســیر یــا 

تصرف یا ناهمگون یا نمایان( می کند،

به این دلیل که نقاشی سکوی پرش تخیل است،

به این دلیل که نقاشی ساختن تصاویر معنوی است،

به این دلیل که نقاشی یک جور توجیه است،

به این دلیل که نقاشی در خدمت یک هدف است، 

ارزشــی  کــردن یعنــی بخشــیدن  کــه نقاشــی  دلیــل  ایــن  بــه 

زیبایی شــناختی بــه گل هــا، بــه زن هــا، بــه کشــش جنســی، بــه 

فضــای روزمــره، بــه هنــر، بــه دادائیســم، بــه تحلیــل روان کاوی 

و به جنگ ویتنام،      

به این دلیل است که ما

نقاش نیستیم. 

)دنیل بورن، ۱۹۶۷(



۹ ۸

نقــد نهــادی شــاخه ای از هنــر تجســمی اســت و برخــاف آن چــه 

در ظاهــر از نــام آن برمی آیــد، بــه حیطــه ی نقدنویســی تعلــق 

کــه  می شــود  اطــاق  هنــری  آثــار  از  دســته ای  بــه  و  نــدارد 

نهادهــای هنــری، به خصــوص نهــاد مــوزه را بــه نقــد می کشــند 

ــر مفهومــی،  ــه تکنیــک  و فرم هــای هن و هنرمندانــش عمومــاً ب

مینیمالیســم، چیدمــان و ویدئــو آرت گرایــش دارنــد. هنرمنــدان 

نقــد نهــادی از امکانــات و قابلیت هایــی کــه در ایــن فرم هاســت 

و  جهت گیری هــا  آن هــا  کمــک  بــا  تــا  می کننــد  اســتفاده 

افشــا  را  موزه هــا  صاحبــان  سیاســِی  سیاســت گذاری های 

کننــد، از ارتبــاط نهــاد مــوزه بــا قــدرِت حاکــم پــرده بردارنــد و 

زخم هــای عمیقــی را آشــکار کننــد کــه از همدســتی مــوزه و 

ــر وارد شــده اســت. هــدف هنرمنــدان نقــد  ــر پیکــر هن قــدرت ب

نهــادی ایــن نیســت کــه موزه هــا را تعطیــل کننــد یــا نهادهــا را 

برچیننــد، آن هــا از ســویی قصــد دارنــد بــرای مخاطــب افشــا 

کننــد کــه هنــرْ حیاتــی جــدا و مســتقل در معبدی پــاک و مقدس 

نــدارد، بلکــه بــا سیاســت و اجتمــاع گره خورده اســت و از ســوی 

دیگــر، بــا آشــکار کــردن اقتــدار و ســلطه ی سیاســتمداران و 

سرمایـــه داران تـــاش مــــی کنند دسـت شــــــان را از موزه هـــــا، 

گالری ها و دیگر نهادهای هنری کوتاه کنند. 

از ایــن رو، هــدف ایــن هنرمنــدان آن نیســت کــه اثــری تمام شــده 

ــد  ــا مجســمه ی کامــل ــــ عرضــه کنن ــــ هم چــون یــک نقاشــی ی

بلکــه برعکــس هدف شــان ایــن اســت کــه اثرشــان فرایندهــای 

تفکــر و نقــد را در ذهــن بیننــده فعــال کنــد و ماننــد هــر اثــر 

آگاهــی اش  بــا درک و  و  مفهومــی دیگــر در ذهــن مخاطــب  

کامــل شــود. »مــوزه ی هنــر مــدرن، دپارتمــان عقاب هــا« )۱۹۶۸( 

اثــر مارســل بروتــرز )۱۹۲۴-۱۹۷۶(، شــاعر و هنرمنــد بلژیکــی، را 

در نظــر بگیریــد. بروتــرز در ســال ۱۹۶۸ خانــه  اش را در بروکســل 

بازنمایی هــای  او  کــرد؛  تبدیــل  بــه مــوزه ا ی عجیــب و غریــب 

مختلفــی از عقــاب ســاخت و جمــع کــرد، کارت پســتال هایی بــا 

نقــش عقــاب یــا مجســمه های تزئینــی از عقــاب و آن هــا را در 

ــه ی  ــا روی جعبه هایــی هم چــون پای محفظه هــای شیشــه ای ی

مجســمه بــه نمایــش گذاشــت، بــه نحــوی کــه گویــی این اشــیاِء 

دم دســتی و روزمــره آثــاری هنــری و گران قیمــت در موزه انــد، 

ــا  ــن عقاب هــا یادداشــتی گذاشــت ب ــک از ای ــار هــر ی ــا در کن ام

ایــن مضمــون: »ایــن یــک اثــر هنــری نیســت«. هدفــش آن بــود 

بــار  را  ایدئولوژیکــی  کارکــرد  چــه  موزه هــا  دهــد  نشــان  کــه 

تصاویــر می کننــد و مــوزه ی خیالــی بروتــرز زمانــی هم چــون 

ــدا  ــش، کــه در ابت ــری کامــل می شــد کــه مخاطبان ــر هن ــک اث ی

و  معنــا  ایــن  بودنــد،  بروکســل  در  و همفکرانــش  دوســتان 

اگــر کســی  عبــارت دیگــر،  بــه  یــا  را درک می کردنــد؛  مفهــوم 

مقصود بروترز را نمی فهمید، اثر او ناقص می ماند. 

اکتفــا  بیننــده  ذهنــی  درک  بــه  نهــادی  نقــد  آثــار  از  بعضــی 

نمی کننــد، بلکــه بــا کنــش واقعــی او کامــل می شــوند، ماننــد 

کــه   )-۱۹۳۶( هاکــه  هانــس  اثــر   )۱۹۷۰( مومــا«  »نظرســنجی 

 نظرســنجی ای بــود دربــاره ی انتخــاب مجــدد نلســون راکفلــر، 

عضــو هیئــت رئیســه ی مــوزه ی هنــر مــدرن نیویــورک، بــرای 

فرمانــداری نیویــورک. هاکــه ایــن نظرســنجی را هم چــون یــک 

اثــر هنــری در ایــن مــوزه ارائــه کــرد، به نحــوی کــه بازدیدکنندگان 

عــدم  یــا  شایســتگی  دربــاره ی  را  خــود  رأی  می توانســتند 

شایســتگِی راکفلــر بــه صندوق هایــی بیندازنــد کــه بخشــی از 

خــود اثــر بودنــد و بــه ایــن ترتیــب، اثــر نــه تنهــا بــا درک مخاطــب 

کــه بــا کنــش او )کــه این جا انداختن رأی در صندوق نظرســنجی 

بود( کامل می شد. 

ـــا موزه هـــا کـــه  ـــه آی ـــن اســـت ک ـــادی ای ـــد نه ـــی نق مســـئله ی اصل
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هنـــری  آثـــار  ارزش گـــذاری  و  فـــروش  و  نمایـــش، خریـــد  در 

بیش تریـــن تأثیـــر را می نهنـــد، واقعـــاً آن گونـــه کـــه در ظاهـــر بـــه 

نظـــر می رســـند نهادهایـــی خنثـــی و بی طرف انـــد کـــه ارزش 

هـــر اثـــر را بـــدون در نظـــر داشـــتن منافـــع بیرونـــی تعییـــن 

در  امریکایـــی  و  اروپایـــی  هنرمنـــدان  از  بســـیاری  می کننـــد؟ 

اواخـــر دهـــه ی شـــصت میـــادی، ایـــن ادعـــای موزه هـــا را بـــه 

دیـــده ی تردیـــد می نگریســـتند و دســـت پنهـــان صاحبـــان ثـــروت 

و قـــدرت را در تعییـــن بـــازار هنـــر و  در انتخـــاب آثـــار هنـــری 

مرجـــع ) canon( دخیـــل می دیدنـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، نقـــد 

نهـــادی بـــه دنبـــال آن اســـت تـــا بـــا برمـــا کـــردن روابـــط و 

ســـاختارهای پنهانـــی قـــدرت کـــه در الیه هـــای زیریـــن نمایـــش، 

معاملـــه و ارزش گـــذاری هنـــر بیش تریـــن نفـــوذ و تأثیـــر را 

دارنـــد، ایدئولوژی هـــای مبتنـــی بـــر جدایـــی هنـــر از سیاســـت و 

موزه هـــا،  به خصـــوص  هنـــر،  نهادهـــای  بـــر  کـــه  را  اجتمـــاع 

حاکم انـــد از کار بینـــدازد. هانـــس هاکـــه در یادداشـــت »هنـــر 

آن گاه اجتمـــاع، اجتمـــاع آن گاه هنـــر«  می نویســـد: »مدیـــران 

موزه هـــا از منظـــری ایدئولوژیـــک در تصمیم گیری های شـــان 

ــتند،  به شـــدت قطعـــی و معیـــن و پذیـــرای هنجارگریـــزی  هسـ

درحالی کـــه اساســـاً آن هـــا مرزهایـــی را رعایـــت می کننـــد کـــه 

ـــد اجـــرا  ـــد. ایـــن خـــط قرمزهـــا همـــواره بای رؤســـا تعییـــن کرده ان

شـــوند، بی آن کـــه لزومـــاً بـــه صراحـــت بیـــان شـــوند.«  هاکـــه بـــا 

موزه هـــا  مقامـــات  می دهد:»اکثـــر  ادامـــه  کنایه آمیـــز  لحنـــی 

طـــرز فکـــر باالدســـتی های خـــود را چنـــان در درون خـــود نهادینـــه 

و درونـــی کرده انـــد کـــه دیگـــر خودشـــان خیلـــی راحـــت می تواننـــد 
تصمیم های”درستی“  بگیرند.«۱

هنرمنــدان نقــد نهــادی گاهــی بــا تغییــر محیــط نمایــش یــا بــا 

چیدمان هایــی از اشــیائی  کــه انتظــار نداریــم در مــوزه یــا گالــری 

بــا آن هــا روبــه رو شــویم یــا بــا کمــک واژه هــا یــا بــا تکنیک هــای 

مختلــف نــور و فضــا، نــه تنهــا تــاش می کننــد مخاطبــان را 

نســبت بــه معیارهــای تبعیض آمیــز و مخربــی آگاه کننــد کــه 

اقتــدار قــدرت و ســرمایه بــر هنــر تحمیــل می کنــد، بلکــه  از 

آن هــا می خواهنــد نظام هــای جایگزینــی را تصــور کننــد کــه در 

آن هــا ارزش گــذاری آثــار هنــری بــا ماک هایــی عادالنــه و عــاری 

از منافــع طبقــه ای خــاص دنبــال می شــود. بــه ایــن ترتیــب، در 

هنــر نقــد نهــادی خــود اشــیاِء هنــری هســتند که توجــه مخاطب 

را بــه ســازوکارهای سرمایه ســاالرانه ی نهادهــای هنــر و نقــش 

جلــب  هنــر  ارزش گــذاری  در  مالــی  حامیــان  تعیین کننــده ی 

ــه موضوعاتــی از ایــن دســت و جلــب توجــه  ــد. اشــاره ب می کنن

مخاطبــان بــه این هــا، گاهــی بــه اتهــام زدن بــه هنرمنــدان و 

و  اتهام هــا  ایــن  خــود  کــه  شــده  منجــر  آن هــا  سانســور 

ماننــد  اســت،  انجامیــده  بیش تــر  رســوایی  بــه  سانســورها 

ــم )۱۹۷۱(  ــری از هانــس هاکــه در مــوزه ی گوگنهای سانســور اث

کــه بــه لغــو ایــن نمایشــگاه منجــر شــد و بــه آتــش ایــن نقدهــا 

ــا قوی تــر شــدن نقــد نهــادی ناچــار شــدند  دامــن زد. موزه هــا ب

ایــن نقدهــا و پیشــنهادهای جایگزیــن را بپذیرنــد، امــا تبعیــض 

مبــارزه ی  هم چنــان  و  نرفــت  میــان  از  به تمامــی  نظام منــد 

گروه هــای حذف شــده و بــه حاشــیه رانده ادامــه دارد، اگرچــه 

آنــدرا  ماننــد  نهــادی،  نقــد  دوم  نســل  بازمانــدگان  از  بعضــی 

فریــزر، بــه ایــن مبارزه هــا نیــز نقادانــه می نگرنــد و معتقدنــد 

تأکیــد شــدید نقدهــای معاصــر بــر مســئله ی »هویــت« گاهــی 

تــا آن جــا پیــش مــی رود کــه دیگــر اشــکال ســلطه، از جملــه 

می شــود:  پنهــان  دیده هــا  از  دوبــاره  ســرمایه،  ســلطه ی 

»نگرانــی ام دربــاره ی اســتراتژی های هویتــی معاصــر از آن جــا 

ذات گرایــی  بــه  هــم  اســتراتژی ها  ایــن  کــه  می شــود  ناشــی 



1۳ 1۲

درخصــوص هویت هــای اجتماعــی گرایــش دارنــد و هــم بــه آن 

ســمت می رونــد کــه تبعیض هــای ســاختاری را بــه بازنمایــی 

صــرف و دیگــر فرم هــای صرفــاً فرهنگــی تقلیــل دهنــد. از ایــن 

ــه ســلطه ی  ــم کــه اســتراتژی های معطــوف ب ــت هــم نگران باب

هویت-محــور اغلــب مانــع از بازشناســی دیگــر اشــکال ســلطه 

و اقتدار می شوند.«۲ 

مورخــان هنــر معمــواًل دو مــوج اصلــی را در جنبــش نقــد نهــادی 

تشــخیص داده انــد. مــوج اول در اواخــر دهــه ی شــصت و اوایل 

دهــه ی هفتــاد میــادی برخاســت، هانــس هاکــه  و مایــکل 

اشــر )۱۹۴۳-۲۰۱۲( در امریــکا و مارســل بروتــرز و دنیــل بــورن 

)۱۹۳۸-( در اروپــا از پرکارتریــن و جدی تریــن هنرمندانــی بودنــد 

کــه ایــن جنبــش را هدایــت کردنــد و امــروز بــه آن هــا نســل اول 

نقد نهادی می گویند. 

هنرمندان نسل اول در امریکا و اروپا
هانــس هاکــه، چهــره ی اصلــی نســل اول نقــد نهــادی، در آلمــان 

بــه دنیــا آمــد و نخســتین  آموزش هــای هنــری خــود را همان جــا 

دیــد. در دهه هــای شــصت و هفتــاد میــادی نقــد نهــادی هنــوز 

سیاســی  هنرمنــدی  را  خــود  هاکــه  و  نبــود  شــده  شــناخته 

می دانســت، هرچنــد معتقــد بــود هنرمنــد غیرسیاســی اصــاً 

وجــود نــدارد و همــواره تــاش می کــرد پیونــد عمیــق هنــر و 

سیاســت را آشــکار کنــد؛ او در اعتراضــات خیابانــی گســترده ای 

شــرکت کــرد کــه پــس از تــرور مارتیــن لوتــر کینــگ در ۱۹۶۸ در 

امریــکا رخ داد۳، خواســتار رفــع تبعیــض علیــه هنرمنــدان زن و 

هنرمنــدان رنگین پوســت در نهادهــای هنــری و پایــان جنــگ در 

ویتنــام بــود. او در ســال ۱۹۶۵ بــه امریــکا رفــت و از آن زمــان 

تاکنــون در اروپــا و امریــکا کار و زندگــی می کنــد و از پیشــگامان 

هنــر  زیســت محیطی،  هنــر  آرت(،  )کینتیــک  حرکتــی  هنــر 

مفهومی و البته نقد نهادی است.  

هاکــه از ابتــدا مدافــع هنــر نامتعیــن، ناایســتا، پیش بینی ناپذیــر 

بــه  بعــد  دهــه ی  دو  حــدود  کــه  بــود، مفاهیمــی  زمان منــد  و 

ســتون های نقــد نهــادی بــدل شــدند، هاکــه در ابتــدای فعالیــت 

هنــری خــود ایــن خصوصیــات را بیش تــر در قالــب هنــر حرکتــی 

و زیســت محیطی مجســم می کــرد. او از  ۱۹۶۳ تــا ۱۹۶۵ چندیــن 

Wetterkasten/( »نمونه از مجموعه ی »جعبه های آب و هوا

weather box( را ســاخت کــه نمونه هایــی اولیــه از عــدم تعیــن 

ــه  ــد؛ هاک ــری بودن ــدی و پیش بینی ناپذی ــداری و زمان من و ناپای

ایــن مکعب هــای کوچــک را در ابعــاد مختلــف حــدود  ۶۰ در ۶۰ در 

۹ ســانتی متر یا ۳۰ در ۳۰ در ۳۰ ســانتی متر از شیشــه ی پلکســی 

ســاخت و در آن هــا کمــی آب ریخــت. ایــن مکعب هــا اگرچــه 

بســته بودنــد، مهرومــوم نشــده بودنــد، در نتیجــه انتقــال هــوا و 

حــرارت میــان فضــای داخــل مکعــب و محیــط بیــرون از طریــق 

بنابرایــن،  می افتــاد.  اتفــاق  ســطوح  میــان  باریــک  درزهــای 

آن هــا  بــر  هاکــه  کــه  دیگــری  )نــام  میعــان«  »مکعب هــای 

بــازی  بــود: condensation cubes( سیســتم های  گذاشــته 

بودنــد و در آن هــا رونــد بخــار آب و مایــع شــدن دوبــاره ی آن، 

بــدون دخالــت مخاطــب، به نحــوی پیش بینی ناپذیــر و دینامیــک 

در حــال رخ دادن بــود و بــا گذشــت زمــان، فضــای داخــل مکعــب 

دائم تغییر می کرد.

 

ایـــن سیســـتِم مســـتقل از بیننـــده یـــک کل منســـجم و هدفمنـــد را 

ـــت  ـــه حضـــور مخاطـــب و  ذهنی ـــی ب ـــچ اعتنای القـــا می کـــرد کـــه هی

تاریخـــی و فرهنگـــی اش نداشـــت؛ سیســـتمی بـــاز از فرایندهـــای 

ـــه محـــض آن کـــه هاکـــه ایـــن سیســـتم را در  کامـــاً طبیعـــی. امـــا ب
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مـــوزه قـــرار داد، مفاهیـــم فرهنگـــی بســـیار شـــدیدی را از طریـــق آن 

القـــا کـــرد. شـــبیه بـــه کاری کـــه دوشـــان بـــا توالـــت کـــرده بـــود، بـــا 

ایـــن تفـــاوت کـــه مکعـــب هاکـــه ایســـتا و بی زمـــان نبـــود، بلکـــه در 

حـــال تغییـــر مـــدام بـــود و حیـــات درونـــی داشـــت. وقتـــی ایـــن 

سیســـتم بـــازِ طبیعـــی وارد مـــوزه شـــد، معنایـــی سیاســـی پیـــدا کـــرد. 

هاکـــه آن را شـــبیه بـــه سیســـتمی می دیـــد کـــه هنرمنـــد در آن 

ـــه  ـــد، ایـــن سیســـتم در ظاهـــر سیســـتمی بســـته ب فعالیـــت می کن

 )autonomy( نظـــر می رســـد، همـــان کـــه بـــه آن خودآئینـــی هنـــر

می گوینـــد، گویـــی هنرمنـــد در »دنیـــای« مجـــزا و منـــزوی و پـــاک و 

مســـتقل خـــود، جـــدا از اجتمـــاع و سیاســـت زیســـت خـــود را دارد. 

امـــا، درســـت ماننـــد مکعب هـــا، بـــا دقـــت بیش تـــر معلـــوم می شـــود 

ــا و  ــق درزهـ ــری اش«  از طریـ ــای هنـ ــد در »دنیـ ــات هنرمنـ ــه حیـ کـ

روزنه هایـــی ناپیـــدا بـــا جهـــان نامقـــدس بیـــرون در ارتبـــاط اســـت، از 

آن تأثیـــر می گیـــرد و اتفاقـــاً همیـــن تأثیـــر اســـت کـــه باعـــث پویایـــی 

تأثیـــر حـــرارت و رطوبـــت  هنـــرش می شـــود، درســـت ماننـــد 

»مـــوزه« بـــر فعـــل و انفعـــاالت آب درون مکعب هـــا. هاکـــه می دیـــد 

سیاســـی،  »فشـــار«  سیاســـی،  »فضـــای«  از  مـــا  وقتـــی  کـــه 

»وابســـتگی« و »تقابـــل« و »تعـــادل« سیاســـی حـــرف می زنیـــم 

همـــان واژگان بیولوژیکـــی را بـــه کار می بریـــم کـــه مثـــاً بـــرای 

توصیـــف فعـــل و انفعـــال قطره هـــای آب در یـــک سیســـتم میعـــان 

ــا  ــار و تقابـــل بـ ــادل و فشـ ــا فشـــردگی و تعـ بـــه کار می بریـــم. امـ

چشـــم دیـــده نمی شـــوند، مگـــر آن کـــه در سیســـتمی طبیعـــی، ماننـــد 

مکعب هـــای میعـــان، بـــه نمایـــش درآینـــد. ســـاختارهای اجتماعـــی و 

سیاســـی نیـــز چنیـــن نامرئـــی هســـتند و هاکـــه رســـالت هنـــر 

سیاســـی را در آن می دیـــد کـــه ایـــن زمینه هـــای نامرئـــی امـــا 

به شدت تعیین کننده را آشکار کند.

هاکــه و تقریبــاً تمامــی هنرمنــدان نقــد نهــادی هیــچ عاقــه ای 

روایــت  آن هــا  بــرای  ندارنــد.  هنرشــان  در  »خــود«  بیــان  بــه 

شــخصی، انگیــزه ی شــخصی و بیــان شــخصی هیــچ جذابیتــی 

نــدارد. قصــد آن هــا افشــای دســت نامرئــی قــدرت اســت. هاکــه 

پدیده هــای  انــدازه ی  بــه  را  اجتماعــی  و  پدیده هــای سیاســی 

طبیعــی و بیولوژیــک واقعــی و ملمــوس می دانــد، امــا می بینــد 

بیننــده  از  آن هــا هم چــون پدیده هــای طبیعــیْ مســتقل  کــه 

هنرمنــد  یــا  اجتماعی-سیاســی  محقــق  نمی کننــد.  عمــل 

و  اجتماعــی  سیســتم  همــان  درون  خــود  آوانگارد-سیاســی 

هانس هاکه،
 »مکعب های میعان«، ۱۹۶۵، 
موزه  ی هنرهای معاصر بارسلون.



علــوم  دانشــمند  هم چــون  نمی توانــد  و  دارد  قــرار  سیاســی 

تجربــی بیــرون از سیســتم آن را مشــاهده کنــد. بنابرایــن، هیــچ 

فعالیــت هنــری یــا سیاســی یــا اجتماعــی بیــرون از بافــت و 

زمینــه ی فرهنگــی و ایدئولوژیــک نمی توانــد رخ دهــد. شــاید از 

این جــا بــود کــه هاکــه تصمیــم گرفــت بافــت ایدئولوژیــک را 

مســتقیم تر نشــان دهــد و رازورزی هــای فریبکارانــه ی نهادهای 

هنری را به صراحت افشا کند.

همان طـــور کـــه پیش تـــر گفتیـــم او در ســـال ۱۹۷۰  اثـــری را بـــه 

مـــوزه ی هنـــر مـــدرن نیویـــورک )مومـــا( عرضـــه کـــرد کـــه بیش تـــر 

از  اعـــام جنـــگ می مانـــد، آن هـــم علیـــه یکـــی  بـــه یک جـــور 

قدرتمندتریـــن و بانفوذتریـــن اعضـــای هیئـــت رئیســـه ی مومـــا، 

نلســـون راکفلـــر، تاجـــر و سیاســـتمدار جمهوری خـــواه، کـــه از 

بـــود و در دولـــت ســـه  ۱۹۵۹ )تـــا ۱۹۷۳( فرمانـــدار نیویـــورک 

رئیس جمهـــور امریـــکا حضـــور داشـــت.  ایـــن نـــوع اعتراض هـــا 

بـــه راکفلـــر چنـــدان تـــازه نبـــود. در ۱۹۶۹، یـــک ســـال پیـــش از اثـــر 

هاکـــه، گـــروه گریـــا آرت اکشـــن گـــروپ )GAAG( در یـــک 

اجـــرای قـــوی و تکان دهنـــده حضـــور راکفلرهـــا  را در هیئـــت 

ــن  ــه ایـ ــرا کـ ــد، چـ ــرده بودنـ ــوم کـ ــدت محکـ ــا به شـ ــای مومـ امنـ

کارخانه هــــــــای  سهــــــــام داران  بزرگ تریـــــــــن  از  خانــــــــــواده 

اسلحه ســـازی بودنـــد و جنـــگ در ویتنـــام را، در لفافـــه، تأییـــد 

می کردنـــد. هاکـــه بـــا زیرکـــی جزئیـــات کارش را تـــا روز افتتـــاح 

نمایشـــگاه مخفـــی نـــگاه داشـــت تـــا از سانســـور یـــا مانع تراشـــی 

موزه قسر در رود. 

بـــود  اثـــری مفهومـــی   )MoMA Poll( مومـــا«  »نظرســـنجی 

همراه متنی بر دیوار که در آن نوشته شده بود:

سیاســـت های  راکفلـــر  فرمانـــدار  کـــه  واقعیـــت  ایـــن  »آیـــا 

نکـــرده  محکـــوم  هندوچیـــن  در  را  نیکســـون  رئیس جمهـــور 

اســت، دلیلــی  اسـت کافـــی تــا در نوامبـــر بـــه او رأی ندهیـــد؟

اگـــر پاســـخ تان »بلـــه« اســـت، لطفـــاً برگـــه را در صنـــدوق ســـمت 

چپ و اگر »خیر«  است در صندوق سمت راست بیندازید.«  

 زیـــــــر ایـــــن متـــــن دو صنــــــدوق بـا بدنه هــــــای شـفاف قـرار 

داشـــت که رأی مخاطبــــــان در آن دیــــــده می شـد، هم چنین 

یک ماشــــین شمــــــارشگر که هم زمان رأی هـــا را می شمرد. 

اکثــــــر رأی هـــــا به صنـــــدوق ســـــمت چــــــپ ریختـــــــه شـــــد.

مــوزه ی هنرهــای مــدرن در »نظرســنجی مومــا« مکانــی خنثــی 

و پس زمینــه ی صــرف بــرای نمایــش اثــر نبــود، بلکــه یکــی از 

اجــزای ســازنده ی ایــن اثــر بــود: »پیوندهــای مــوزه بــا خانــواده ی 
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راکفلــر و ارتبــاط ایــن خانــواده بــا نیکســون و در نتیجــه، نقــش 

ایــن خانــواده در جنــگ هندوچیــن ]کامبــوج[ و در عین حــال، 

اســتراتژی مــوزه مبنــی بــر این کــه تصویــری آرام و متیــن و 

در  هیچ کــس  کــه  تصویــری  کنــد،  ارائــه  خــود  از  بی طــرف 

صداقــت آن شــکی بــه خــود راه ندهــد، بخشــی از آن سیســتم 

بــاز واقعــی بودنــد«۴، سیســتمی  کــه هاکــه قصــد داشــت به نحــو 

بی واســطه و عریــان بــه نمایــش بگــذارد تــا شــاید موفــق شــود 

فاصلــه ی میــان دنیــای هنــر و جهــان سیاســت را، کــه بــرای هنــر 

تصمیم گیــری می کنــد، از میــان بــردارد و بــر شــکاف ظاهــری و 

جهــان  و  هنــر  مقدس انگاشته شــده ی  دنیــای  میــان  خیالــی 

پلیدانگاشته شده ی سیاست پل بزند.  

هالــه ی پــر رمــزوراز »هنــر« گرداگــرد »نظرســنجی مومــا« وجود 

داشــت، آن هــم بــه ایــن دلیــل ســاده کــه ایــن اثــر در مومــا، یکــی 

از بزرگ تریــن و تأثیرگذارتریــن موزه هــای جهــان، بــه نمایــش 

درآمــده بــود و هالــه ی قداســت مــوزه آن را فــرا گرفتــه بــود؛ 

ــا مجســمه های  ــز، هم چــون نقاشــی ها ی ــر نی ــن اث ــه ای مــوزه ب

ســنتی، معنــا و اهمیــت فرهنگــی خاصــی می بخشــید کــه از 

صــرف نمایــش در آن فضــا ناشــی می شــد. از ســوی دیگــر امــا 

نقــد صریــح مــوزه در فضــای خــود مــوزه، قدرتــی اجتماعــی و 

انســانی بــه ایــن اثــر مــی داد کــه اگــر »نظرســنجی مومــا« در 

اســتودیو یــا گالــری بــه نمایــش درمی آمــد، هرگــز چنیــن قدرتــی 

پیــدا نمی کــرد. بدیــن جهــت اســت کــه ایــن اثــر ویژگی هــای 

پیــدا  را  میعــان،  مکعب هــای  هم چــون  بــاز،  سیســتم  یــک 

می کنــد و معنــا، اهمیــت و قــدرت آن عینــی و واقعــی می شــود.         

ایــن اثــر زنــگ خطــر را بــه صــدا درآورد، نــه تنهــا بــرای رؤســا و 

باالدســتی ها در مــوزه ی هنرهــای مــدرن نیویــورک، بلکــه بــرای 

بســیاری از دیگــر هیئــت رئیســه ها در دیگــر موزه هــا. به نحــوی 

کــه تومــاس مســر، رئیــس مــوزه ی گوگنهایــم، اشــتباه هیئــت 

رئیســه ی مومــا را تکــرار نکــرد و تمــام جزئیات طرح پیشــنهادی 

هاکــه را در ســال ۱۹۷۱ بــا دقــت و وســواس بررســی کــرد. طــرح 

عنــوان  بــا  گوگنهایــم،  مــوزه ی  بــرای  هاکــه  نمایشــگاه 

و  منهتــن  ملکــی  معامــات  بنــگاه  شــرکا،  و  »شاپولســکی 

 Shapolsky( »۱۹۷۱ هم زمــان یــک سیســتم اجتماعــی، اول مــی

 et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time

Social System, as of May ۱, 1971( شــامل اســناد و مدارکی 

بــود دربــاره ی بنــگاه شاپولســکی، غــول معامــات ملکــی در کل 

در  بنــگاه  ایــن  مشــکوک  ســاختمانی  پروژه هــای  و  امریــکا 

مناطق فقیرنشــین منهتن. هاکه ۱۴۲ عکس از ســاختمان های 

ایــن منطقــه را بــه همــراه ده هــا برگــه ی تایــپ شــده از اطاعــات 

مربــوط بــه حــق مالکیــت بنــگاه شاپولســکی بــر زمین هــای 

منهتــن تهیــه کــرد و براســاس ایــن اســناد، نمــوداری فراهــم 

آورد کــه نشــان مــی داد تعــدادی ســرمایه دار محــدود بــا فســاد و 

فریــب مالــی بــر ایــن منطقــه چنــگ انداختــه و آن را از آن خــود 

کرده انــد. او ایــن پــروژه را مشــتی نمونــه ی خــروار می دیــد و 

جــدا از افشــای معامله هــای مشــکوک، قصــد داشــت نشــان 

دهــد کــه چگونــه شهرســازی مبتنــی بــر جبــر بــازار و منطــق 

ســود شــخصی صــرف، بــه ایــن منجــر می شــود کــه ســازندگان 

گونــه  هــر  فاقــد  و  ابتدایــی  به شــدت  بناهایــی  ســاخت  بــه 

امکانــات الزم بــرای زندگــی شــهری اکتفــا کننــد و یــک ســری 

قوطــی کبریــت را، بــه معنــی واقعــی کلمــه، بــه قشــر کم درآمــد 

ــه کــه ایــن  ــا ایــن توجی ــم، ب ــر گوگنهای ــد. مســر، مدی ــب کنن قال

آثــار بــه ســبب آن کــه بیــش از حــد مســتقیم اند بــه حیطــه ی 

ژورنالیســم تعلــق دارنــد نــه بــه دنیــای هنــر کــه بــه زعــم او دنیــای 

نمادهــا و اشــاره های غیرمســتقیم اســت، برگــزاری نمایشــگاه 
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را مشــروط بــه حــذف ایــن اثــر کــرد. بــرای هاکــه و ادوارد فــرای، 

مدیــران  کــه  بــود  روشــن  روز  مثــل  نمایشــگاه،  سرپرســت 

از احتمــال شــکایت ســازندگان زاغه هــا وحشــت  گوگنهایــم 

کرده انــد و ایــن توســل بــه معیارهــای هنــری بهانــه ای بیــش 

را بپذیــرد و کل  ایــن سانســور  نیســت. هاکــه حاضــر نشــد 

نمایشــگاه را لغــو کــرد و دســتور سانســور را کــه از گوگنهایــم 

در  گوگنهایــم  رســوایی  ســاخت.  علنــی  بــود  شــده  صــادر 

دفاعیه هــای مکتوبــی کــه میــان مســر و هاکــه رد و بــدل شــد 

ادامــه یافــت و واکنش هــای فراوانــی علیــه ایــن مــوزه و هیئــت 

از مــوزه  تــا آن جــا کــه ادوارد فــرای  مدیــره ی آن برانگیخــت، 

اخــراج شــد و در جبهــه ی مقابــل نیــز بســیاری از هنرمنــدان 

گوگنهایم را بایکوت کردند. 

مســر بــرای هاکــه نوشــته بــود کــه انتخــاب میــان رد یــا قبــول 

ورود   قبــول  یــا  رد  میــان  انتخــاب  او،  عکس هــای  و  اســناد 

عنصــری بیگانــه بــه ارگانیســم مــوزه اســت.۵ هاکــه در دفاعیــات 

خــود نوشــت کــه تمــام فعالیت هــای او از ســاختن مکعب هــای 

میعــان تــا ایــن نمایشــگاِه لغوشــده مبــارزه ای علیــه همیــن 

دیــدگاه بــوده اســت، یعنــی دیدگاهــی کــه هنــر را حریمــی مجــزا 

و مــوزه را معبــدی مقــدس می انــگارد و تنهــا آثــاری را بــه ایــن 

حریــم مقــدس راه می دهــد کــه نــه تنهــا چیــزی بــرای مخاطــب 

پــرده ای  مخاطــب  چشــمان  جلــوی  بلکــه  نمی کننــد،  روشــن 

می افکننــد و واقعیت هــا را پنهــان می کننــد. بــه اعتقــاد هاکــه 

ــان آزاد اطاعــات کــه  ایــن چیــزی نیســت جــز ممانعــت از جری

در  ایــن  و  اســت.  توتالیتــر  رژیم هــای  ویژگی هــای  از  یکــی 

دهه ی هفتاد اتهام کمی نبود. 

روشــن اســت کــه هاکــه در آثــارش بــه موضوع هــای بســیار 

ــده ای را  ــردازد و واقعیت هــای سیاســی آزاردهن حساســی می پ

را  سیاســی  هنرمنــد  برچســب  خــود  او  امــا  می کنــد،  افشــا 

نمی پذیــرد، چــرا کــه معتقــد اســت تمــام آثــار هنــری و همــه ی 

هنرمنــدان، خواســته و ناخواســته، سیاســی اند. آن چــه بــرای او 

سیاســِت  کــه  اســت  واقعیــت  ایــن  افشــای  دارد  اهمیــت 

»کثیف« جدا از حیطه ی »مقدس« هنر نیســت. از این روســت 

کــه او اخبــار انتخابــات، اســناد زمین خــواری یــا نوســان های 

ــه تاالرهــای موزه هــا می کشــاند و  ــه راحتــی ب ــورس را ب ــازار ب ب

نســبت صاحبــان موزه هــا را بــا سیاســتمداران رو می کنــد تــا 

بــرای مخاطبانــی کــه تصــور می کننــد هنــر در حریمــی پــاک و 

جــدا و مســتقل نفــس می کشــد و حســابش از پلیدی هــای 

تقــدِس  ایــن  کــه  شــود  آشــکار  جداســت،  سیاســت  جهــان 

ظاهــری پــرده ای اســت بــرای پوشــاندن مناســبات و معامــات 

واقعــی میــان هنــر و قــدرت. او ثابــت کــرده کــه مخاطــب هرگــز 

در برابــر اثــر هنــری تنهــا نیســت؛ یــک نهــاد ثروتمنــد و قدرتمنــد 

آن پشــت ایســتاده و کنتــرل رابطــه ی مخاطــب بــا هنــر را در 

دست گرفته است.

هانس هاکه، 
» شاپولسکی و شرکا، 
بنگاه معامات ملکی منهتن و 
هم زمان یک سیستم اجتماعی«،
.۱۹۷۱ 
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هانــس هاکــه، بــا وجــود همــه ی نامایمــات، فعالیت هنــری خود 

را تــا قــرن بیســت و یکم ادامــه داده اســت. امــا او در راه انداختــن 

جنبشــی کــه بعدهــا بــه نقــد نهــادی معــروف شــد تنهــا نبــود. 

نقــد  بنیان گــذاران  از  دیگــر  یکــی   ،)۲۰۱۲-۱۹۴۳( اشــر  مایــکل 

نهــادی و از پیشــگامان هنــر مفهومــی، هنرمنــدی امریکایــی 

بــود کــه بیــش از هــر چیــز بــه تجربــه ی مخاطــب و فراینــد درک 

و شــناخت او از اثــر هنــری توجــه نشــان مــی داد. اشــر در ابتــدای 

کار خــود، در پایــان دهــه ی ۱۹۶۰، درگیــر تأثیــری بــود که معماری، 

بازدیدکننــدگان  تجربــه ی  در  نمایــش  فضــای  و  صــدا  نــور، 

می گذارنــد و فعالیــت هنــری اش را بیش تــر در قالــب پژوهــش 

ــر  ــدا  تحــت تأثی ــال می کــرد. او در ابت ــن تأثیرهــا دنب ــاب ای در ب

ــه معمــاری موزه هــا و  ــورن، ب ــل ب فعالیت هــای دوســتش، دنی

گالری ها دقت کرد. 

دنیــل بــورن )۱۹۳۸- ( هنرمنــد فرانســوی تأثیــر بســیار عمیقــی 

گرچــه  و  اســت  مجسمه ســاز  او  داشــت.  نهــادی  نقــد  بــر 

راضــی  هرگــز  خــود  چیدمان انــد،  بــه  شــبیه  مجســمه هایش 

شــود.۶  توصیــف  چیدمــان  دســته ی  در  هنــرش  کــه  نیســت 

طرح هــای مینی مالیســتی بــورن بــه شــکل راه راه هــای رنگــی 

آثــارش هســتند. طــرح راه راه  اغلــب  مشــخصه ی هنــر او در 

یک جــور طــرح ســنتی پارچــه در فرهنــگ پوشــاک فرانســوی 

اســت و بـــورن آن را بــه ایــن دلیــل انتخــاب کــرد کــه هیــچ 

معنایــی نداشــت و هیــچ چیــز خاصــی را القــا نمی کــرد، در نتیجــه 

می کشــید،  دیــوار  یــا  ســتون  یــک  روی  را  آن  بــورن  وقتــی 

آن در  دیــوار و جایــگاه  یــا  بــر خــود آن ســتون  می توانســت 

معمــاری بنــا تأکیــد کنــد، گویــی لباســی معمولــی بــر تــن دیــوار 

کــرده باشــد تــا دیــوار بــودن آن را بــه مــا نشــان دهــد. قصــد او 

آن بــود کــه نشــان دهــد هنــر در یــک فضای خاص قــرار می گیرد 

و عرضــه می شــود، در معمــاری خاصــی کــه بــرای نمایــش آثــار 

مــوزه طراحــی شــده یــا روی دیــواری خــاص کــه بــا طــرز فکــری 

گاهــی  بــورن  شــده.  آمــاده  و  ســاخته  گالــری  در  مشــخص 

تــا  می کشــید  بــه دوش  خیابــان  در  را  خــود  راه راه  بوم هــای 

نشــان دهــد هنــر تــا در مــوزه و گالــری نباشــد چیــزی نیســت جــز 

در  را  خــود  راه راه  پوســترهای  یــا  راه راه  پارچــه ی  تکــه  یــک 

ــی می چســباند  ــار کاغذهــای تبلیغات ــرو در کن ایســتگاه های مت

ــه موقعیــت، یعنــی مــکان و  ــا چــه حــد ب ــر ت ــا نشــان دهــد هن ت

زمان نمایش وابسته است. 

اشــر نیــز هم چــون بــورن احســاس می کــرد کــه فضــای داخلــی 

ــه  ــی شــده کــــ ــه ای طراحـــــ ــه گونــ ــا بــــ ــا و گالری هــــــــ موزه هــــ

بیــرون  از جهــان  ایــن فضاهــا  در  بــا حضــور  بازدیدکننــدگان 

کامــاً جــدا می شــوند، از صداهــای خیابــان، از آفتــاب و بــاد، از 

زمــان و مــکان. بــه ایــن ترتیــب، فضــای خــاص مــوزه و گالــری 

بــه ایــن تصــور دامــن می زنــد کــه هنــر بی زمــان و بی مــکان 

اســت و در جهانــی مجــزا از هیاهــوی بشــری قــرار دارد. بــا ایــن 

دغدغــه ی خــاص بــود کــه اشــر در ۱۹۶۹ نخســتین اثــر مفهومــی 

خــود را در مــوزه ی ویتنــی بــه نمایــش گذاشــت: او دمنده هایــی 

کــرد،  تعبیــه  مــوزه  گالری هــای  میــان  درگاه هــای  بــاالی  را 

به نحــوی کــه بازدیدکننــدگان هنــگام عبــور از گالری هــا وزش 

اثــر به ظاهــر  ایــن  بــاالی ســر خــود حــس می کردنــد.  را  بــاد 

ســاده، شــروع کاری بــود کــه بــه جابه جــا کــردن کامــل در و 

دیوارهــا ختــم شــد. او در ۱۹۷۰، در پومونــا کالــج در کلرمونــت 

کالیفرنیــا، درهــای ورودی گالــری را برداشــت و فضــای داخلــی 

را در معــرض نــور مســتقیم و ســر و صــدای خیابــان قــرار داد، 

ــه ســوی خیابان هــای  ــد المــپ را ب چنان کــه گویــی درهــای معب

پرهیاهو گشوده باشد.         

۲۲



۲۵ ۲۴

اشــر در آثــار بعــدی اش نقــد فضــای گالــری و مــوزه را به نحــوی 

مســتقیم تر دنبــال کــرد و آثــارش از آن فضــای تجربــی پیشــین 

خــارج شــدند. دغدغــه ی او از دهــه  ی هشــتاد بــه بعــد، چرخــش 

ســرمایه در دنیــای هنــر و اقتصــاد نمادیــن و واقعــی هنــر بــود. 

در  کاپلــی  س.  کلیــر  گالــری  در  او   ۱۹۷۴ ســال  نمایشــگاه 

لس انجلــس، فقــط یــک چیــز را بــه نمایــش می گذاشــت: دفتــر 

گالــری. او ایــن بــار دیــوار نازکــی را کــه دفتــر گالــری را از ســالن 

نمایــش جــدا می کــرد برداشــت و میــز مدیــر گالــری را با وســائل 

و کاغذهــا و دفترهــای روی آن بــه نمایــش گذاشــت تــا بــه ایــن 

نحو اقتصاد مادی و واقعی هنر را نشان دهد. 

ــود، کــه ایــن  ــر بســیار آگاه ب ــه زمان منــدی هن اشــر هم چنیــن ب

و  هنــر  تاریــخ  و  نظریــه  در  او  مطالعــات  در  ریشــه  شــاید  

ســال ها تدریســش در دانشــگاه داشت. او در ۱۹۷۹ در انستیتو 

و  بافــت  و  زمان منــدی  موضــوع  همیــن  بــه  شــیکاگو  هنــر 

زمینــه ی تاریخــی هنــر پرداخــت. اشــر در ایــن نمایشــگاه بــه 

ســراغ مجســمه ی برنــزی جــرج واشــنگتن رفــت کــه حــدود 

هنــر  انســتیتو  ورودی  در  کنــار  آن،  از  پیــش  ســال  شــصت 

برنــزی  کپــی  مجســمه  ایــن  بــود.  شــده  نصــب  شــیکاگو 

مجســمه ای مرمــری متعلــق بــه قــرن هجدهــم بــود و اشــر آن را 

از کنــار دروازه ی ورودی انســتیتو برداشــت و بــه ســالن نمایــش 

مجســمه ها و نقاشــی های قــرن هجدهــم در ایــن انســتیتو 

منتقــل کــرد. ظاهــر آفتاب خــورده و کهنــه ی مجســمه ی برنــزی 

بــا ظاهــر حفاظت شــده ی مجســمه های قــرن هجدهمــی کــه 

کــه  برقــرار می کــرد  تضــادی  نگهــداری می شــدند،  در ســالن 

ــه  ــری ب ــار هن ــخ آث ــاره ی زمــان و تاری ــه مخاطــب را درب بافاصل

ایــن فکــر فــرو می بــرد کــه آن مجســمه های قــرن هجدهمــی 

کــه امــروز هم چــون مقدســات در مــوزه نگهــداری می شــوند، 

در زمــان خــود چیــزی بیــش از یــک مجســمه ی یادبــود بــرای 

ــن مجســمه ی  ــل همی ــد، درســت مث مکان هــای عمومــی نبودن

ایــن اشــیا را از  مــوزه اســت کــه  ایــن صرفــاً  کپــی برنــزی و 

ــر ســقف آورده  ــه زی ــاران، ب ــاد و ب ــر ب مکان هــای عمومــی، از زی

امــا بــا ایــن جابه جــای یــک هالــه ی مقــدس گرداگــرد آن هــا پدیــد 

ــار از دیده هــا پنهــان  ــدی ایــن آث ــدی و تاریخ من آمــده و زمان من

ــب، اشــر مخاطــب را وامــی دارد بــه  ــن ترتی ــه ای شــده اســت. ب

شــیوه های ســنتی نمایــش، فــروش و ارزش گــذاری آثــار هنــری 

بــا نگاهــی نقادانه تــر بنگــرد و در برابــر نهادهایــی کــه هنــر را 

ارزش گذاری می کنند مرعوب و تسلیم نباشد.  

اشـــر بـــه همـــان انـــدازه کـــه هنرمنـــد بـــود، آمـــوزگار هنـــر هـــم بـــود 

و دیدگاهـــش را بـــه دانشـــجویانش آمـــوزش مـــی داد. او بـــه 

کلـــی »پســـا- عنـــوان  بـــا  مـــدت ده هـــا ســـال ســـمینارهایی 

اســـتودیو« )Post-Studio( برگـــزار کـــرد و در ایـــن ســـمینارها 

چیدمان مایکل آشر 
در گالری کلیر س. کاپلی،
 لس انجلس،
.۱۹۷۴ 



۲۷ ۲۶

بـــا  اثـــر هنـــری وقـــت می گذاشـــت و  یـــک  بـــرای  ســـاعت ها 

ــذاری  ــه در ارزش گـ ــی را کـ ــام عواملـ ــکاری دانشـــجویان تمـ همـ

اثر دخیل بودند افشا می کرد. 

او در ســال ۱۹۹۹، ایــن ایــده را بــه اوج رســاند و در اثــری کــه در 

ــام  ــا ن ــر مــدرن نیویــورک )مومــا( ب نمایشــگاهی در مــوزه ی هن

 Museum as Muse: Artists( »مــوزه هم چــون الهــه ی هنــر«

Reflect( عرضــه کــرد، فهرســتی از چهارصــد و ســه اثــر هنــری 

تهیــه کــرد کــه از آثــار مرجــع یــا گنجینــه ی مومــا خــارج شــده و 

ــام اثــر »نقاشــی و  ــد؛ ن ــه شــده بودن ــا مبادل ــه فــروش رفتــه ی ب

مجســمه ی مــوزه ی هنــر مدرن: کاتالــوگ آثــار کنــار گذاشــته 

 Painting and Sculpture from(  »۱۹۹۸ تــا   ۱۹۲۹ از  شــده 

 The Museum of Modern Art: Catalog of Deaccessions

through ۱۹۲۹ ۱۹۹۸( بــود. او ایــن فهرســت را از پرونده هــای 

خــود مــوزه و بــا کمــک کارآمــوزان و کارکنــان مــوزه جمــع آوری 

کــرده بــود و آن را دقیقــاً در فرمــت کاتالوگــی تهیــه کــرد کــه 

مومــا در ســال ۱۹۷۷ از تمــام نقاشــی ها و مجســمه هایی کــه 

کــه  پرسشــی  بــود.  کــرده  منتشــر  داشــت  گنجینــه اش  در 

فهرســت اشــر القــا می کــرد ایــن بــود کــه ایــن آثــار برحســب چــه 

فــروش  بــه  و  شــده  خــارج  مومــا  گنجینــه ی  از  معیارهایــی 

ــه ی دائمــی حــذف  ــار پــس از این کــه از گنجین ــد؟ ایــن آث رفته ان

می شــوند کجــا می رونــد؟ اگــر فروختــه می شــوند، پــول حاصــل 

از فروش شــان کجــا مــی رود؟ او قصــد داشــت بــر ایــن افســانه 

کــه مومــا صاحــب مجموعــه ای از آثــار مرجــع از دوران مــدرن 

اســت، آثــاری کــه ارزش ذاتــی دارنــد و هم چــون خدایــان بــرای 

ــد خــط بطــان بکشــد.  همیشــه در المــپ مــوزه جــای گرفته ان

افســانه ای کــه خــود مــوزه ی هنــر مــدرن ســاخته و پــرورده بــود 

و در ۱۹۹۹ بــا کمــک کارکنــان خــود مــوزه از اعتبــار ســاقط شــد. 

اشــر بــا فعالیت هــای خــود بــر ایــن نکتــه انگشــت می نهــاد کــه 

مــوزه از طریــق ایــن افسانه ســازی ها نقــش خــود را در بــازار 

هنــر مخفــی نــگاه مــی دارد.  امــروز، در ســال ۲۰۲۱، به خصــوص 

پــس از بحــران کوویــد ۱۹ کــه بســیاری از موزه هــا بــا بحران هــای 

مالــی شــدید مواجــه شــده اند، بحــث حــذف و فــروش بعضــی 

آثــار گنجینه هــا دوبــاره داغ شــده و بــه بحث هــای اخاقــی و 

سیاســی بســیاری دامــن زده اســت. موزه هــا دیگــر بــه ســادگی 

و  کننــد  پنهــان  را  خــود  فروش هــای  و  خریــد  نیســتند  قــادر 

بســیاری از سرپرســتان و مدیــران و کارکنــان نهادهــای هنــری 

می کننــد.  پیگیــری  موشــکافی  و  دقــت  بــا  را  مســئله  ایــن 

همان گونــه کــه  در ســال ۲۰۱۹ هاکــه در یــک نظرســنجی در 

ــوان  ــا عن نمایشــگاهی از کل آثــارش در نیوموزیــم نیویــورک ب

 Hans( یکدیگــر«  بــه  متصــل  به تمامــی  هاکــه:  »هانــس 

مایکل آشر، 
مجسمه ی برنزی جرج واشنگتن 
در انستیتوی هنر شیکاگو، 
.۱۹۷۹



۲۹ ۲۸

Haacke: All Connected( نشــان داد، از آن جــا کــه اکثریــت 

مخاطبــان هنــر کســانی هســتند کــه در خــود نهادهــای هنــری یــا 

عرصه هــای وابســته و مشــابه کار می کننــد، نقــد نهــادی ســبب 

شــده تــا ایــن مخاطبــان درون سیســتمی، از هنرمنــدان گرفتــه 

تــا سرپرســتان و مدرســان هنــر، ســازوکارهای نمایــش، مبادله 

و معاملــه را کــه در موزه هــا و نهادهــا در جریــان اســت بــا دقــت 

بیش تری زیر نظر بگیرند و نسبت به آن بی تفاوت نباشند.

امــا نقــد نهــادی فقــط در امریــکا رواج نداشــت و اتفاقــاً در اروپــا 

بــا سیاســت و نظریه هــای اجتماعــی پیونــد شــدیدی برقــرار کــرد. 

یکــی از مهم تریــن و جذاب تریــن هنرمنــدان اروپایــی نســل 

اول نقــد نهــادی مارســل بروتــرز بــود. بروتــرز شــاعری بلژیکــی 

بــود کــه در چهــل ســالگی بــه هنرهــای تجســمی روی آورد و از 

همــان ابتــدا بــا واقعیت هــای تکان دهنــده ی بــازار هنــر مواجــه 

پهلــو  مفهومــی  هنــر  بــه  می ســاخت  او  کــه  اشــیائی  شــد. 

می زدنــد و در گالری هــای بعضــی از دوســتانش بــه فــروش 

می رفتنــد، در حالی کــه گالری هــا ســی تــا هفتــاد درصــد درآمــد 

ایــن  بــرای بروتــرز  را خــود برمی داشــتند.  از فــروش  حاصــل 

ســؤال همــواره مطــرح بــود کــه مگــر ایــن اشــیا چیســتند کــه 

یــا مــوزه چــه  چنیــن قیمت گــذاری می شــوند و مگــر گالــری 

بــود کــه او در   می کنــد کــه چنیــن ســودی برمــی دارد. چنیــن 

ســال  ۱۹۶۸ و بــا الهــام از جنبش هــای دانشــجویی عصــر خــود، 

یــک مــوزه ی ســیار بــه راه انداخــت تــا خــود در مقــام سرپرســت 

یــک مــوزه ی خیالــی مســائِل مربوط بــه نمایــش و ارزش گذاری 

هنــر را در عمــل نشــان دهــد و عرصــه ای نمادیــن مهیــا کنــد برای 

نقدهــای اجتماعــی و سیاســی عمیق تــر. همان طــور کــه قبــل 

هــم اشــاره کردیــم، مــوزه ی او مــوزه ای منحصربه فــرد بــود: 

نخســتین  عقاب هــا«.  دپارتمــان  مــدرن،  هنــر  »مــوزه ی 

نمایشــگاه ایــن مــوزه در خانــه ی خــود او در بروکســل افتتــاح 

را  از مجســمه ها و تصویرهــای عقــاب  او مجموعــه ای  شــد. 

ســاخت و جمــع آوری کــرد و هم چــون اشــیاِء هنــری کــه در 

موزه هــا نگهــداری می شــوند بــه نمایــش گذاشــت. چنــد جایــی 

ایــن مضمــون  بــا  کــرد  آثــار اضافــه  کنــار  در  یادداشــتی  نیــز 

ــا  ــه ب ــا یادداشــت هایی ک ــری نیســت.« ی ــر هن ــک اث ــن ی که:»ای

ــان می داد:»این جــا یــک  ــه بازدیدکننــدگان اطمین شــوخ طبعی ب

مــوزه اســت.«. ایــن بــرای بروتــرز یــک تجربــه ی ذهنــی بــود، امــا 

او می خواســت ذهــن مخاطــب نیــز بــا او در ایــن تجربــه شــریک 

شــود، زیــرا تــا مخاطــب متوجــه نمی شــد کــه ایــن مــوزه ای 

خیالــی اســت و تــا نتایــج نقادانــه ی ایــن خیــال را درک نمی کــرد 

اثــرش هیــچ معنایــی نمی داشــت. او می خواســت مخاطــب 

ایــن موضــوع را درک کنــد کــه موزه هــای واقعــی چگونــه بــه 

یــک  هم چــون  بیگانه کننــده  اســتیلیزه،  مجــزا،  فضایــی 

بیمارســتان یــا زنــدان بــرای هنــر تبدیــل می شــوند، درحالی کــه 

هنــر از زندگــی جــدا نیســت و اثــر هنــری چیــزی فراتــر از یــک 

شی مادی نیست.         

گرچــه ایــن مــوزه ای خیالــی بــود، ســبب شــد بروتــرز بــه طــرز 

مدیــر  سرپرســت،  هنرمنــد،  نقش هــای  بامــزه ای  و  عجیــب 

اجرایــی، مــوزه دار و مدیــر تبلیغــات را یک جــا بــازی کنــد. او خــود 

اوضــاع را چنیــن می دیــد: »ایــن مــوزه یــک مــوزه ی خیالــی اســت. 

از  از ســویی، هجــو سیاســی نمایشــگاه های هنــری اســت و 

ســویی دیگــر، هجــو هنــری رخدادهــای سیاســی اســت کــه ایــن 

اتفاقــاً همــان چیــزی اســت کــه موزه هــای رســمی و نهادهایــی 

ماننــد داکومنتــا انجــام می دهنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه اثــری خیالــی 

بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه هــم واقعیــت را درک کنیــد و 

هــم آن چیــزی را کــه از شــما پنهان شــده اســت به چنــگ آورید.«۷ 
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بروترز چهار ســال، از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲، این موزه را به دوش کشــید 

ــد.  ــان می کنن ــی را پنه ــا نشــان دهــد موزه هــا چــه واقعیت های ت

مــوزه در آن چهــار ســال گســترش یافــت و دوازده بخــش پیــدا 

کــرد: بخــش ادبــی، مســتند، قــرن هفدهــم، قــرن نوزدهــم، قــرن 

بیســتم، فولکلــور، بخــش مالــی، بخــش تبلیغــات و غیــره. او در 

تمــام ایــن بخش هــا نقــش نهادهــا را در شــکل دادن بــه هنــر و 

ارزش گــذاری نقــد می کــرد. در بخــش قــرن نوزدهــم، کــه در خانه-

اســتودیوی خــودش در بروکســل برپــا شــده بــود، فضایــی مهیــا 

بــود تــا تمــام بازدیدکننــدگان بتواننــد دربــاره ی نقــد نهادهــای 

هنــری  بــا هــم بحــث  و گفت وگــو داشــته باشــند و می تــوان 

تصــور کــرد کــه در آن چهــار ســال چــه بحث هــای داغــی در آن 

فضا در جریان بوده است. 

در  هنــری  اثــری  اگــر  کــه  بــود  آن  بروتــرز  اصلــی  مســئله ی 

شــرایطی دروغیــن )ماننــد مــوزه ی خیالــی( نمایــش داده شــود 

ــی او  ــری تلقــی می شــود؟ مــوزه ی خیال ــری هن ــان اث ــا هم چن آی

قــرار بــود مکانیســم های نمایــش و معاملــه ی هنــر را افشــا 

کنــد و نشــان دهــد کــه ارزش شــی هنــری نیــز هم چــون هــر 

ــی اســت  ــر روابــط تجــاری ای مبتن محصــول اقتصــادی دیگــر ب

 مارسل بروترز، 
»موزه ی هنر مدرن، 
دپارتمان عقاب ها«،
.۱۹۶۸ 

کــه سراســر دروغــی بیــش نیســتند، دروغــی کــه نهادهــای هنری  

ــه  ــاس حقیقــت ب ــا کمــک تکنیک هــای نمایــش و فــروش، لب ب

آن هــا می پوشــانند. بروتــرز هرگــز خــود را تافتــه ای جــدا بافتــه 

ــه ایــن موضــوع آگاه بــود کــه خــودش  نمی دانســت و عمیقــاً ب

در مقــامِ  یــک هنرمنــد و مــوزه ی خیالــی اش بــه عنــوان اثــری 

هنــری بخشــی از همــان سیســتمی هســتند کــه او آن را نقــد 

ــا  ــن معن ــه ای ــودن«  ب ــن »بخشــی از سیســتم ب ــا ای ــد، ام می کن

نبــود کــه چشم بســته بــا تمــام فریبکاری هــا و دروغ هــا همــراه 

و همدست شود. 

به خصــوص در میــان اصحــاب هنــر  کــه  ایرادهایــی  از  یکــی 

ایرانــی بــه جریــان نقــد نهــادی وارد می شــود ایــن اســت کــه 

هنرمنــدان نقــد نهــادی خــود بــه مــرور در همــان سیســتمی کــه 

آن را نقــد می کننــد حــل و جــذب  می شــوند. معلــوم نیســت 

ایــن تصــور از کجــا بــه ایــن ســوی جهــان راه یافتــه، امــا بــه 

هرحــال، نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه نقــد 

نهــادی بــه دنبــال برانداختــن و برچیــدن نهادهای هنری نیســت، 

بلکــه بــه دنبــال تقدس زدایــی از ایــن نهادها و »نقد« آن هاســت 

و در ایــن مســیر موفقیت هایــی نیــز بــه دســت آورده، از جملــه 

ــه ایــن  آن کــه بســیاری از موزه هــا از دهــه ی هشــتاد میــادی ب

ســو خــود بــا هنرمنــدان نقــد نهــادی همراهــی کرده انــد و بــه 

قــرن  در  امــروز  کــه  به نحــوی  پیوســته اند،  مقابــل  جبهــه ی 

بیســت و یکم دیگــر شــیوه ی دخالــت موزه هــا در بــازار، نحــوه ی 

ارزش گــذاری آثــار و ردپــای پولــی کــه در معامله هــا جابه جــا 

و  ابهــام  از  هالــه ای  در  بیســتم  قــرن  انــدازه ی  بــه  می شــود، 

رمــزوراز نیســت، هرچنــد هم چنــان از وضعیــت مطلــوب فاصلــه 

هم چنــان  نهــادی  نقــد  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه  و  دارد 
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 ۲۰۱۹ ســال  در  هم چنان کــه  باشــد.  فعــال  و  زنــده  می توانــد 

نیوموزیــم در نیویــورک، بــرای نخســتین بــار پــس از ســی ســال 

کل  از  نمایشــگاهی  امریــکا،  موزه هــای  در  هاکــه  بایکــوت 

آثــارش را بــرای مخاطبــان امریکایــی بــه نمایــش گذاشــت. 

هم چنیــن، بــه ســختی می تــوان ادعــا کــرد ایــن هنرمنــدان در 

بــازار هنــر بلعیــده شــده اند: آثــار هانــس هاکــه به نــدرت بیــش 

از چنــد ده هــزار دالر بــه فــروش می رســند، مارســل بروتــرز 

تقریبــاً موفــق بــه فــروش آثــارش نشــد و هم چــون یــک شــاعر، 

فقــر را بــه تســلیم ترجیــح داد و مایــکل اشــر هرگــز اقــدام بــه 

فــروش آثــارش نکــرد و همــواره بــا درآمــد حاصــل از تدریــس 

زندگی خود را گذراند.

میراثــی کــه نســل اول هنرمنــدان نقــد نهــادی بــه جــا گذاشــتند، 

و  رســید  جدیــدی  نســل  بــه  نــود  و  هشــتاد  دهه هــای  در 

هنرمنــدان قدرتمنــد و تأثیرگــذاری هم چــون آنــدرا فریــزر و فــرد 

ویلســون مرزهــای نقــد نهــادی را گســترش دادنــد و آثــاری 

جــذاب و تفکربرانگیــز خلــق کردنــد، کــه در شــماره ی بعــد بــه 

معرفی آن ها می پردازیم.             
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آبان فاضل
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مینـــو عمـــادی،  آریـــن قویـــدل، آریـــا کســـایی، پرهـــام مـــرادی، مانـــوش منوچهـــری، 

اشکان ناصری و استودیو طبل.

● تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

● نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

دیدگاه  با  منطبق  لزوماً  و  نویسندگان است  نظر  ● محتوای منتشر شده صرفاً 

زمینه نیست. 
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مالتی مدیا

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(
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